แนวนโยบาย “โรงไฟฟา - ประชารัฐ”
สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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ความเปนมา
ตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579)

รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในดานความมั่นคงไดกําหนดแนวทางใน
การแกไขปญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในระยะยาว และมอบหมายใหกระทรวง
ตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและปฏิบัติภารกิจหนาที่ใหสอดคลองกับตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน
ตามแนวนโยบาย ตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป

โครงการประชารัฐ
เพื่อความมั่นคง
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

ยุทธศาสตรกระทรวงภายใตกรอบแผน 5 เสาหลัก มุง สรางประสิทธิภาพ
พลังงานอยางสมดุล กาวสูสงั คมสีเขียวดวยพลังงานสะอาด ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ ยกระดับพนกรอบ
ประเทศรายไดปานกลาง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยแผนขับเคลื่อนในใน
ระดับชุมชน/ประชาชน จะมุง เนนการสรางรายได และลดรายจายใหกับประชาชน
และชุมชน ผานโครงการประชารัฐ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การดําเนิน
โครงการพลังงานชุมชน สงเสริมใหชม
ุ ชนมีรายไดอยางยัง่ ยืน

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเสนอ
โครงการประชารัฐเพื่อความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย
(1) แผนงานการผลิตไฟฟาชุมชนจากชีวมวลขนาดเล็ก
(2) แผนงานการผลิตไฟฟาชุมชนจากชีวภาพ
เสนอ กพช. พิจารณารับซื้อไฟฟา เพื่อความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
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โครงการประชารัฐเพือ
่ ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต
วัตถุประสงคโครงการ
สนับสนุนรัฐบาลแกปญหาพื้นที่ชายแดนใต สรางงาน เพิ่มรายได สงเสริมระบบปองกันตนเองจาก
มวลชนในพื้นที่ตน และสงเสริมการผลิตไฟฟาแบบ DG เพื่อสรางความมั่นคงดานไฟฟาโดยใช
เชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภาพที่มีศักยภาพในชุมชน

ขอมูลสําคัญ
1. แผนงาน

แผนงานการผลิตไฟฟาจากชีวมวลขนาดเล็ก

2. เปาหมาย

สรางโรงไฟฟาชีวมวล 3 แหง
ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.แมลาน จ.ปตตานี
และ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
- กําลังผลิตติดตัง้ รวม 18 MW
- จายไฟเขาระบบจําหนาย กฟภ. รวม 12 MW

แผนงานการผลิตไฟฟาจากชีวภาพ
สรางโรงไฟฟาชีวภาพ 30 แหง
ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปตตานี จ.ยะลา
- กําลังผลิตติดตัง้ รวม 35 MW
- จายไฟเขาระบบจําหนาย กฟภ. รวม 30 MW

ใชชวี มวลหมักใหเปนกาซชีวภาพสงใหกับ gas
3. เทคโนโลยี Direct-Fired ผลิตไอน้ําสงผาน Steam turbine
หรือใช เทคโนโลยี Gasification ผลิตกาซชีวมวล engine เพื่อผลิตไฟฟา
สงใหกับ gas engine
4. เชื้อเพลิง
5. เงินลงทุน

ใชเศษไมยางพาราเปนเชื้อเพลิงหลัก
มูลคาโครงการ 1,562 ลานบาท
: PEA Encom 40%
: ภาคเอกชน 60%

ใชหญาเนเปยร เปนเชื้อเพลิงหลัก
มูลคาโครงการ 3,600 ลานบาท
: PEA Encom 40%
: ภาคเอกชน 60%
ทั้งนี้ PEA Encom จะพิจารณาคัดเลือกในภาคหลัง

ทั้ง 2 แผนงานจะจัดสรร 10% ของกําไรสุทธิ กลับคืนใหแกชุมชนในพื้นที่
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โครงการประชารัฐเพือ
่ ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 ประชาชนและชุมชน : มีรายไดเพิ่มขึ้น สรางงาน ไดรับการพัฒนาทองถิ่นจากเงินกองทุน

รอบโรงไฟฟา ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีการคา เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน
เกิดความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอโรงไฟฟา

 เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ : สรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวม ระหวางภาคประชาชน
ภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
และปญหาอื่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต ลดการเขาสูแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหลวง
และลดการโยกยายถิ่น ลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ลดการปลอย CO2
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รูปแบบโครงการโรงไฟฟา-ประชารัฐ สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

Public
โรงไฟฟา
ประชารัฐ

Private

People
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อัตรารับซือ
้ ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm
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ความเปนมา
สนพ. ไดศก
ึ ษาแนวคิดการจัดทํานโยบายการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)
 เพื่อชวยสรางความมั่นคงใหแกระบบไฟฟา
 ลดความผันผวนของพลังงานธรรมชาติ

ใหสามารถพึ่งพาไดมากกวาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบปกติ

 ชวยลดภาระการจัดหาเชือ
้ เพลิงประเภทใดประเภทหนึ่งลง

โดยการบริหารจัดการเชือ
้ เพลิงและผลิตไฟฟารวมกับพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ
รวมถึงอาจใชเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานรวมดวย

สนพ. พพ. สํานักงาน กกพ.
การไฟฟาทั้ง 3 การ ส.อ.ท.
และผูประกอบการภาคเอกชน

ประชุมหารือ
และรับฟงความคิดเห็น
ในการจัดทํานโยบาย

พบวามีความเปนไปได
ในการดําเนินการ

 เริ่มจาก SPP ทีม
่ ีความสามารถในการผลิตไฟฟาในรูปแบบ Firm ไดอยูแลว
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หลักการการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT
สําหรับ SPP Hybrid Firm
SPP Hybrid – Firm
เงื่อนไขการเขารวม
กําหนดปริมาณเสนอขาย
ความ Firm

รฟ.ใหม เทานั้น
ทุกประเภทเชื้อเพลิง
10 – 50 MW
Firm ตลอดทั้งป*
(*ใหเปนไปตามที่ กกพ. กําหนด)

ลักษณะการรันในชวง Firm

Peak 100%* และ Off-peak 65%*
(*ใหเปนไปตามที่ กกพ.กําหนด)

การผสมผสาน (Hybrid)

มากกวาหรือเทากับ 1 ประเภท
มิเตอรซอ
ื้ ขายจุดเดียวกัน / ติดตั้ง UMM
(โดยใหใชเชือ
้ เพลิงฟอสซิลเสริมได
เฉพาะ Start up โรงไฟฟา)

สัดสวนการ Hybrid

ไมกําหนดสัดสวน

การติดตั้ง ESS

ติดตั้ง ESS รวมได

กําหนดวัน SCOD

ภายในป 2563

กลไกราคารับซื้อ

ใชอต
ั รา FiT เดียวแขงกันทุกประเภทเชื้อเพลิง
ผานกลไก Bidding

แผนการจัดหาเชื้อเพลิง
หลักประกัน Firm
หมายเหตุ : ประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP

ตองมีแผนการจัดหาเชื้อเพลิงและตองมีการปลูกพืชพลังงานรวมดวย ในสัดสวน
ที่จะมีการกําหนด
✔

8
8

ขอเสนออัตรารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT
SPP Hybrid Firm
ขอเสนออัตรารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ FiT สําหรับ

SPP Hybrid Firm

 ขอเสนออัตรารับซือ
้ ไฟฟาในรูปแบบ FiT สําหรับ SPP Hybrid Firm
พิจารณาตนทุนการผลิตไฟฟาแบบผสมผสานหลายประเภทเชื้อเพลิง
สรุปอัตรารับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT สําหรับ SPP Hybrid Firm ไดดังนี้

กําลังผลิต (เมกะวัตต)

FiTF

FiTV,2560

FiT(1)

ระยะเวลา
สนับสนุน
(ป)

1.81

1.85

3.66

20 ป

FiT (บาท/หนวย)

SPP Hybrid Firm
กําลังผลิตติดตั้ง 10-50 MW
หมายเหตุ

อัตรา FiT จะใชสาํ หรับโครงการทีจ
่ า ยไฟฟาเขาระบบภายในป 2560 โดยภายหลังจากป 2560 นั้น อัตรา
FiTV จะเพิ่มขึน
้ ตอเนือ
่ งตามอัตราเงินเฟอขัน
้ พื้นฐาน (Core Inflation)
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กรอบปริมาณรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT
สําหรับ SPP Hybrid Firm



เปาหมายทีจ
่ ะเปดรับซือ
้ ไฟฟาจาก SPP Hybrid Firm

ประเภทโรงไฟฟา

ปริมาณที่จะเปดรับซือ
้
(MW)

SPP Hybrid

300.00
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